TIPS & TRIX FÖR ATT FÅ AMARYLLISLÖK ATT BLOMMA PÅ NYTT
NÄSTA JUL / ÅR

Vi vill gärna att du köper nya lökar nästa år ... men självklart vill man
försöka få så här fint lökmaterial att blomma på nytt, men det är lite
trixigt och det är det som holländarna har specialiserat sig på - försök
göra ungefär så här:
Det hela går ut på att lura löken att tro att den växer på södra halvklotet
med sommar - mitt i svensk vinter - och vinter under svenska sommaren.
1. När varje blomma vissnar så skär du bort blomställningen så att inte
onödig frösättning stjäl kraft
2. När alla blommor är borta låter du stjälkarna vissna - sen skär du
bort dom också
3. Behandla löken som en krukväxt varmt inomhus och stimulera så
mycket bladväxt som möjligt - ge gärna näring - men övervattna
inte
4. Till våren när det är frostfritt så plantera ut i rabatt eller rejäl kruka i
näringsrik jord, gärna med mycket gödsel, gärna benmjöl (fosfor).
Plantera på skuggad plats – vårsolen bränner lätt sönder bladen.
Det är under pkt 3 & 4 (våren och sommaren) som löken ska samla kraft, lagra ny energi
och skapa nya blomanlag.

5. Låt den växa fritt till slutet av juli - då skär du av ALLT ovan jord även blomstjälkar om den skulle ha det. Gräv upp. Rötterna ska
vara kvar på löken.
6. Placera löken torr, luftigt, svalt och mörkt, ca 10 grader, det måste i
vart fall vara mindre än 13 grader för att blomämnen ska kunna
bildas
(matkällare, jordkällare, svalskåp, kylskåp om det inte är risk för frysning i det)
7. ~25/10 - 1/11 tar du fram din lök och planterar på vanligt sätt med lite tur så får du en lika fin amaryllis 1 år till
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